
Verslag Ouderraad woensdag 9 mei 

 

1. Verslag vorige vergadering 20 februari: 

De verhoging van de middagopvang naar € 0.90 zal worden aangewend om iemand extra aan 

te werven voor de middagopvang. 

 

2. 1 ste communie:  

-Mooie mis (bedankt aan de juffen) 

-Receptie was buiten, gezellig 

-45 volwassen + 10 leerkrachten en 40 kinderen (En2 kinderen die niet hun communie 

hebben gedaan) 

-Hapjes waren lekker – nipt van hoeveelheid, de boodschappenlijst zal worden uitgeschreven 

in een lijstje –eventueel om in 2019 te gebruiken) 

-Drank voldoende, nipt fruitsap en ook vraag naar plat of spuitwater 

 

3. Veilig online:  

- Mooie opkomst 34 personen (veel leerkrachten) 

- Goede evaluatie – er was veel interactie en te weinig concrete tips 

- Volgend jaar ook nog een info sessie organiseren – misschien een algemene vraag naar de 

ouders welk thema ze interessant zouden vinden. En misschien organiseren eerder in de 

herfst – winter, in mei was het al heel erg druk. Eventueel ook  met de samenwerking van de 

ander basisscholen van EDUGO. 

 

4. Schoolfeest 

- Drank is besteld – Geers – Wijn en Cava bij Time 2Wine 

-2 party tenten zijn aangekocht, 1 door de school en 1 door de ouderraad, deze tenten 

worden gebruikt om de traiteur naast het sanitair blok te plaatsen 

- Rokers zullen verzocht worden om buiten de schoolpoort te roken 

- Sponsors: digitaal boekje + projectie in de inkom van de school (tijdens de rondleiding) 

Misschien ook afdrukken en rondhangen van logo’s. Joachim gaat de banners oppikken en de 

sponsors krijgen een bedankingsbrief + uitnodiging en eventueel een drankenkaart (volgens 

het bedrag dat ze hebben gesponsord) . Dit zal in de 2 weken voor het feest worden 

uitgedeeld. Focus Print contacteren voor de kaarten van de bbq- met op de achterzijde de 

voornaamste sponsors (100-75 EUR) 

-Takenlijst is aangepast: 

Zoveel mogelijk voorbereiden op vrijdag: tafels klaarzetten met 6des, hokjes + partytenten 

opzetten, koffie en eetbar opzetten, zoveel mogelijk technische aansluiting, op zaterdag een 

reserve back-up team voorzien . 

Op zondag om 8u30 starten met drank naar de verscheidene togen te brengen 

(toogverantwoordelijke aanstellen?), papier + placemats plaatsten, koffie opzetten 

-Vanaf 10 uur ook al koffie en pannenkoeken, ijsjes 

- 4 Soorten ijsjes: waterijsje-1 bonnetje, 3 types room ijs 2 bonnetjes 

 

5. Afscheid 6des = donderdag 28 juni om 19.30 (voetbal op groot scherm Rode Duivels) 

 

6. Varia 

-Hans is toegetreden tot het bestuur! 



 

- Opbrengst fuif: mooie winst -> zal worden aangewend om de speeltuin te heropfrissen. 

De zandbak (opbrengst 2017) is sinds kort in gebruik. Hiervoor zal ook een afsluiting worden 

aangekocht. Een dikke dank je wel voor Koen en Jeroen voor hun inzet!  

De OLD SCHOOL PARTY 2019 – gaat door op zaterdag 23 maart 

 

- Grootouderfeest: was ondanks het slechte weer een groot succes 

 

- Filmclub: was een pilootproject van het VAF –  is heel positief ontvangen door de kinderen 

die hebben deelgenomen. Zou in de toekomst terugkomen, met een abonnementformule, 

voor een kleine som (lidgeld per 6 maanden) kunnen de kinderen dan op regelmatige basis 

(wekelijks) naar een film (wat alternatieve, specialere films) kijken, met kort daarna een 

kleine leuke duiding (op een speelse manier). Het is niet de bedoeling dat de filmclub wordt 

gebruikt als alternatief voor de opvang, er is een vast einduur. Voor de andere kinderen is 

het niet leuk dat de film wordt gestoord door ouders die hun kinderen komen ophalen.  

 

-Gimme (app): zou Gimme een makkelijk alternatief zijn ipv maandkalender? 

Momenteel wordt nog geopteerd voor de maandkalender op papier en via email door te 

sturen. Een applicatie als Gime moet eerst grondig bekeken worden door het directie en de 

leerkrachten of te evalueren of dit wel een handiger/ gebruiksvriendelijkere methode is om 

de ouders in te lichten  (ook dat alles correct is ivm de wet op de privacy/ GDPR) 


